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ِحْلُف الحواس(*) 
حواسنا املختلفة أكثر تعاونا بكثير مما كنا نعتقده سابقا. فما نسمعه يتوقف إلى حد كبير 

على ما نراه ونشعر به. 
<.D .L  روزنبلوم>         

  
  

باختصار 
   

كــان عــلماء الــجهاز الــعصبي يــفكرون فــي الــدمــاغ، كــما يــفكرون فــي «ســكني جــيش 
ســـويســـري»، بـــوصـــفه عـــضوا يـــحوي مـــناطق مـــختلفة مـــخصصة حـــصرا ألشـــكال 
مــتبايــنة مــن اإلدراك الــحواســي، كــالــبصر والــسمع والــشم والــذوق والــلمس. وفــي 
الـعقود الـثالثـة املـاضـية كـشفت دراسـات عـلم الـنفس وأبـحاث الـعلوم الـعصبية عـن 
أن الـدمـاغ هـو عـضو مـتعدد الـحواس إلـى حـد بـعيد، ال يـتوقـف عـن خـلط املـعلومـات 
الــــواردة إلــــيه مــــن الــــحواس املــــختلفة بــــعضها بــــبعض. ولــــم تــــغير ثــــورة الــــحواس 
املـتعددة طـريـقة فـهم الـعلماء لـوظـائـف الـدمـاغ فحسـب، بـل أوحـت أيـضا طـرقـا جـديـدة 

ملساعدة العميان والصم وأسهمت في تحسني برمجيات تعرف الكالم. 
  
  

فـــي أواخـــر ســـبعينات الـــقرن العشـــريـــن تـــعاقـــدت الـــوكـــالـــة(1) (FBI) مـــع <.S تـــومـــاس> وثـــمانـــية 
أشـخاص صـم آخـريـن لـلقيام بتحـليل طُـرُِز الـبصمات. وقـد سـوّغـت الـوكـالـة هـذا الـتعاقـد بـأن الـصم 
قـد يـكونـون أكـثر قـدرة عـلى الـتركـيز مـن غـيرهـم أثـناء الـقيام بهـذه املـهمة املـعروفـة بـدقـتها الـبالـغة. 
بــيد أن   < تــومــاس>  وجــدت فــي هــذا الــعمل مــنذ الــيوم األول رتــابــة ال تــطاق، وكــثيرا مــا كــانــت 
تــعبر عــن تــذمــرهــا أمــام رؤســائــها إلــى حــد أنــها كــانــت ذات مــرة عــلى أهــبة االســتعداد للتخــلي عــن 
وظــيفتها وتحــمل أعــباء الــبطالــة عــندمــا دعــاهــا رئــيسها مــع غــيرهــا مــن الــعامــلني إلــى اجــتماع فــي 

مكتبه. 
  

بـيد أن   < تـومـاس> لـم تُسـّرح مـن عـملها، بـل تـمت تـرقـيتها إلـى حـٍد مـا، فـقد عـرض عـليها وكـالء 
الـ FBI شـريـط فـيديـو صـامـت يُظهـر اثـنني مـن املشـتبه بـهم جـنائـيا يتحـدثـان مـعا، وطُـلب إلـيها فـك 

شيفرة decipher حديثهما. 
  

وقــد الحــظ هؤالء الــوكــالء أثــناء تــعامــلهم الــشخصي مــع   < تــومــاس>  كــم هــي بــارعــة فــي قــراءة 
لـغة الـشفاه. وكـما تـوقـع زمـالؤهـا فـي الـعمل، فـقد قـامـت   <  تـومـاس>   بـفك شـيفرة حـوار املشـتبه 
بـهما بـال عـناء، حـيث أفـادت بـأنـه يُـفشي تـورطـهما مـع عـصابـة مـقامـرة خـارجـة عـن الـقانـون. ومـنذ 
ذلــك الــحني و   < تــومــاس>    تــمارس مــهنتها لــدى الـــوكــالــة FBI كــأبــرز خــبيرة صــماء فــي قــراءة 

لغة الشفاه. 
  



ال ريـب فـي أن اعـتماد < تـومـاس>    طـوال حـياتـها عـلى قـراءة لـغة الـشفاه وسـيلة لـلتواصـل هـو 
مـا شحـذ مـهارتـها تـلك. غـير أنـنا جـميعا نـعتمد إلـى حـد يـفوق تـصورنـا عـلى هـذه املـوهـبة. فـقدرتـنا 
عـلى فـهم الـكالم تـتضاءل بـالـفعل، إذا لـم نـتمكن مـن رؤيـة شـفاه املـتكلم، وخـاصـة فـي وسـط صـاخـب، 
أو إذا كـان املـتكلم يتحـدث بـلهجة ثـقيلة غـريـبة عـنا. إن تـعلم إدراك الـكالم بـأعـيننا وآذانـنا هـو عـامـل 
حـيوي فـي عـملية الـتطور الـنموذجـي لـلكالم: ومـن الـنتائـج املـترتـبة عـلى ذلـك هـو أن الـعميان مـن 
األطـفال، نـظرا ألنـهم ال يسـتطيعون رؤيـة أفـواه املـتكلمني، غـالـبا مـا يـحتاجـون إلـى زمـن أطـول مـما 
يـتطلبه املـعدل الـوسـطي لـألطـفال لـتعلم جـوانـب مـعينة مـن الـكالم. فـنحن بـبساطـة ال يـمكننا سـوى 
أن نـدمـج الـكلمات الـتي نـراهـا عـلى شـفاه اآلخـريـن بـالـكلمات الـتي نـسمعها. وقـد أسـهمت األبـحاث 
الــــعلمية الــــتي أُجــــريــــت فــــي الــــسنوات األخــــيرة حــــول مــــوضــــوع إدراك مــــتعدد الــــحواس لــــلكالم 
multisensory speech perception فــي إحــداث ثــورة فــي فــهمنا لــلكيفية الــتي يُــنظّم بــها 

الدماغ املعلومات التي ترد إليه من حواسنا املختلفة. 
  

وبــصورة عــامــة، تخــلى عــلماء الــجهاز الــعصبي وعــلماء الــنفس، عــن األفــكار الــسابــقة الــتي كــانــت 
تـقّسم الـدمـاغ - عـلى غـرار بـنية سـكني جـيش سـويسـري(2) - إلـى مـناطق مـميزة، مسخّــرة لـحواس 
مـــختلفة. وبـــاتـــوا اآلن يـــعتقدون، عـــوضـــا عـــن ذلـــك، بـــأن الـــدمـــاغ قـــد تـــطور - بـــاملـــعنى الـــتطوري 
االرتـقائـي - لـتحفيز أكـبر قـدر مـمكن مـن الـحوار بـني الـحواس، وأصـبحوا يـدركـون أيـضا أن هـناك 

تشابكا بنيويا بني مختلف مناطق الدماغ الحواسية. 
  

وحـــواســـنا يـــتنصت بـــعضها عـــلى بـــعض بـــصورة مســـتمرة، ودائـــما يـــتدخـــل كـــل مـــنها فـــي شؤون 
األخـرى. فـالقشـرة الـبصريـة، مـثال، مـع أنـها مـعنية أسـاسـا بـالـرؤيـة، فـهي قـادرة أيـضا عـلى تـفسير 
املـعلومـات الـحواسـية األخـرى بـدقـة مـطلقة. وإذا مـا عـّصبنا عـيني شـخص سـليم بـصريـا ملـدة 90 
دقــيقة، فــإن هــذا الــشخص يــصبح حــساســا لــّلمس عــبر قشــرتــه الــبصريــة. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن 
مــسوح الــدمــاغ قــد أكــدت أن الــقشور الــبصريــة عــند الــعميان تُــعيد بــناء أنــفسها بــطريــقة تــجعلها 
صـالـحة لـلسمع. وعـندمـا نـتناول وجـبة خـفيفة مـن رقـائق الـبطاطـا، فـإن قـرمشـتها ونـحن نـطحنها 
بـأسـنانـنا هـي مـا يحـدد جـزئـيا كـيف نـفكر فـي طـيب مـذاقـها. ويـمكن لـلباحـثني أن يحـرفـوا نـتائـج 
االخـتبارات الـذوقـية مـن خـالل إدخـال تـعديـالت عـلى مـا يـسمعه األشـخاص قـيد االخـتبار. وعـندمـا 
نــقف مــكتوفــي األيــدي ال نــفعل شــيئا، فــإن كــل مــا نــنظر إلــيه ومــا نــراه يــسهم فــي تحــديــد كــامــل 
الـوضـعية الـتي تتخـذهـا أجـسامـنا. ويـمكننا الـقول بـبساطـة، إن األبـحاث الـعلمية الـتي أُجـريـت فـي 
الـــسنوات الخـــمس عشـــرة األخـــيرة أثـــبتت أن أيـــا مـــن أعـــضاء الـــحواس ال يـــعمل وحـــده، وأن ثـــورة 
الــحواس املــتعددة قــد أوحــت إلــينا أيــضا طــرقــا جــديــدة لــتطويــر  أجهــزة ملــساعــدة الــعميان والــصم، 

كغرس الحلزونcochlear (3)، على سبيل املثال. 
  
  

مقاطع صامتة(**) 
  

مــن بــواكــير األمــثلة وأكــثرهــا تــماســكا عــلى إدراك مــتعدد الــحواس هــو مــا يُــعرف بــاســم «أثــر مــاك 
گـورك» McGurk effect الـذي أبـَلَغنا عـنه <.H مـاك گـورك>  و<.J  مـاكـدونـالـد>  أول مـرة عـام 
 ،«ga» 1976: فــإذا كــنت تــشاهــد شــريــط فــيديــو لــشخص يــلفظ بــصمت وبــصورة مــتكررة املــقطع
وتسـتمع فـي الـوقـت ذاتـه إلـى تـسجيل صـوتـي لـه وهـو يـلفظ املـقطع «ba»، فـإنـك سـوف تـسمعه 



يــلفظ املــقطع «da». فــاملــقطع الــصامــت «ga» يــغير إدراكــك لــلمقطع املــسموع «ba» ألن الــدمــاغ 
يـدمـج مـا يـسمعه الـجسم ومـا يـراه مـعا. إن أثـر مـاك گـورك يـمكنك إثـباتـه فـي جـميع لـغات الـعالـم، 

وهو ال يزال صالحا حتى ولو كنت تَْدرسه منذ 25 عاما، وأشهد بذلك. 
  

والــكالم الــذي تــسمعه يــتأثــر أيــضا بــالــكالم الــذي تــشعر بــه. فــفي عــام 1991 أجــرت <.C فــاولــر>  
[مـن معهـد دارتـماوث الـعالـي آنـذاك] وزمـالؤهـا اخـتبارا عـلى مـتطوعـني عـاديـني، حـيث طـلبت إلـيهم 
الـــقيام بـــمحاولـــة اســـتخدام مـــا كـــان يُـــعرف بـــاســـم تـــقنية تـــادومـــا Tadoma technique، وهـــي 
طــريــقة تــقوم فــيها بــتفسير كــالم شــخص مــا مــن خــالل وضــع أصــابــعك عــلى شــفتيه وخــده وعــنقه، 
وهــي أيــضا الــطريــقة الــتي يــعتمدهــا كــثير مــن الــصم الــعميان - بــمن فــيهم <.H  كــيلر> - قــبل 
خـضوعـهم لـعملية غـرس حـلزون األذن. فـاملـقاطـع الـكالمـية الـتي كـان يـشعر بـها املـتطوعـون كـانـت 

تغيّر كيفية تفسيرهم للمقاطع التي يسمعونها من مكبرات صوت على مسافة قريبة. 
  

واملــتطوعــون الــذيــن ليســت لــديــهم خــبرة مــنهجية فــي قــراءة الــشفاه أمــكنهم بــصمت قــراءة شــفتي 
وجـه وهـو يـلفظ بـبطء األرقـام مـن واحـد إلـى تـسعة. وفـي عـام 1997، قـامـت <.G  كـالـفرت>   [مـن 
جـامـعة أكـسفورد فـي ذلـك الـوقـت] بـرسـم خـريـطة لـلدمـاغ تُظهـر املـناطق األكـثر نـشاطـا أثـناء قـراءة 
الـشفاه. وقـد اكـتشفت   < كـالـفرت>    وزمـالؤهـا أن قـراءة الـشفاه تـهيّج القشـرة الـسمعية - وهـي 
مــنطقة فــي الــدمــاغ مسؤولــة عــن مــعالــجة األصــوات - كــما تــهيج مــناطق دمــاغــية أخــرى مــعروفــة 
بـأنـها تَنْشَـــط عـندمـا يـسمع الـشخص كـالمـا مـنطوقـا. وكـان ذلـك واحـدا مـن أول الـبراهـني عـلى وجـود 
تـأثـير لـحواس مـتعددة فـي بـاحـة دمـاغـية يُـعتقد أنـها مـخصصة لـنوع واحـد فـقط مـن الـحواس. وقـد 
أســـهمت الـــدراســـات الحـــديـــثة فـــي الـــتوصـــل إلـــى مـــزيـــد مـــن الـــبيّنات عـــلى وجـــود ظـــاهـــرة الـــدمـــج 
الــحواســي. فــعلى ســبيل املــثال، بــات الــعلماء اآلن يــعرفــون أن الجــزء الــسمعي مــن جــذع الــدمــاغ 
يسـتجيب لـبعض جـوانـب الـكالم الـبصري، فـي حـني أنـهم كـانـوا مـن قـبل يـعتقدون أن هـذا الجـزء ال 
يـشارك سـوى فـي عـملية مـعالـجة األصـوات مـعالـجة بـدائـية. وكـما أظهـرت دراسـات املـسح الـدمـاغـي، 
الـتي كـانـت تـبحث فـي أثـر مـاك گـورك - أي سـماع «da» مـع أن الـصوت املسجـل هـو «ba» - أن 

الدماغ يتصرف كما لو كان املقطع «da» يصل فعليا إلى أُذني الشخص الـُمجرب عليه. 
  

وتـوحـي هـذه الـنتائـج أن الـدمـاغ قـد يـعطي وزنـا مـتساويـا لـلكالم الـذي تـلتقطه األذن والـعني وحـتى 
الجـلد. بـيد أن هـذا ال يـعني أن املـعلومـات الـواردة مـن الـحواس املـتبايـنة هـذه مـتساويـة مـن حـيث 
الـكم: فـالـسمع يـلتقط، بـالـفعل، كـّما أكـبر مـن الـتفاصـيل الـتلفظية مـقارنـة بـالـرؤيـة أو الـلمس. والـدمـاغ 
يــبذل، فــي واقــع األمــر، جهــدا تــنسيقيا يــراعــي مــختلف أنــواع املــعلومــات الــكالمــية الــواردة إلــيه، 

بصرف النظر عن كيفية ذلك. 
  

مكتوبة على وجهك كله(***) 
  

تـتآزر الـحواس املـختلفة فـي حـاالت أخـرى ملـعالـجة الـنوع نـفسه مـن املـعلومـات. ويـمدنـا األسـلوب 
الـفريـد الـتي يتحـدث بـه كـل مـنّا، مـثال، بـمعلومـات تـسمح لـنا بتحـديـد هـويـة املتحـدث، وذلـك بـغض 
الـــنظر عـــما إذا كـــنّا نـــرى كـــالمـــه أو نـــسمعه. وقـــد قـــمت مـــع زمـــالئـــي، بـــتصويـــر فـــيلم ألشـــخاص 
يتحـدثـون ثـم أدخـلنا تـعديـالت عـلى الـفيلم إلزالـة كـافـة قـسمات الـوجـه الـتي يـمكن كـشفها، وذلـك مـن 
خـالل تـحويـل الـوجـوه، كـلما ظهـرت شـفتا املتحـدث ووجـنتاه، إلـى نـماذج مـكونـة مـن نـقاط مـتوهـجة 



تــقفز فــجأة وتهــتز - كــالــخنافــس املــضيئة. وعــندمــا نــعرض هــذا الــفيلم عــلى مــتطوعــينا، فــإنــهم 
يــــتمكنون مــــن قــــراءة لــــغة الــــشفاه لــــدى هــــذه الــــكتل الــــنقطية املــــجهولــــة الــــهويــــة، والــــتعرف عــــلى 

أصدقائهم. 
  

ويـمكن أيـضا لـألصـوات الـبسيطة الـصادرة عـن الـكالم، أن تـوحـي إلـينا هـويـة الـشخص. فـقد قـام 
<.R ريــميز>  [مــن جــامــعة كــولــومــبيا] وزمــالؤه بــاخــتزال تــسجيالت الــكالم الــعادي إلــى مــوجــات 
جـيبية لـها صـوت يشـبه صـفير ونـغمات اإلنـسالـةR2-D2 (4) فـي فـيلم حـرب الـنجوم. وعـلى الـرغـم 
مـن افـتقار هـذه املـوجـات لـلخصائـص الـنموذجـية الـتي تـتيح الـتمييز بـني األصـوات، كـخصيصتي 
طــبقة الــصوت والجــرس املــوســيقي، فــإنــها تــحتفظ بــاملــعلومــات املــتعلقة بــأســلوب الــتكلم، وهــي 
مــعلومــات تــمّكن املســتمعني مــن تــعرف أصــدقــائــهم. وأكــثر مــا يــدعــو لــلدهــشة فــي هــذا الــسياق هــو 
قـــدرة املـــتطوعـــني عـــلى املـــطابـــقة بـــني املـــوجـــات الـــجيبية ومـــقاطـــع فـــيديـــو الـــنقاط املـــتوهـــجة لـــكالم 

الشخص نفسه. 
  

إدراك 
إدراك متعدد الحواس(****) 

  
بــات الــعلماء مــنذ عــقود قــليلة يــدركــون أن هــناك مــناطق مــعينة فــي الــدمــاغ تــقوم 
بــدمــج املــعلومــات الــتي تــرد إلــيها مــن حــواس مــتمايــزة، وأن إحــدى هــذه املــناطق 
يـــمكنها أن تـــقوم مـــثال، بخـــلط املـــعلومـــات الـــبصريـــة بـــاإلدراك الـــبدنـــي الـــحسي، 
كـــالـــلمس والحـــرارة. وقـــد ثـــبت فـــي الـــنهايـــة أن اإلدراك املـــتعدد الـــحواس، بـــوصـــفه 
يــشكل جــانــبا مــن جــوانــب هــندســة الــدمــاغ الــعصبية، هــو أكــثر شــيوعــا بــكثير مــما 
كـان يـعتقده الـباحـثون سـابـقا، األمـر الـذي يـشير إلـى أن الـدمـاغ تـطور لـدى الـجنس 

البشري لتحفيز الحوار املتعدد الحواس. 
  

  
  
  

  
واحـتفاظ الـكالم املـسموع والـكالم املـرئـي فـي صـيغتهما املـختَزلـة بـأدنـى حـد مـمكن مـن املـعلومـات 
املـــتماثـــلة عـــن أســـلوب الـــتكلم، هـــو واقـــعة تـــدل عـــلى أن هـــذيـــن الـــشكلني املـــتمايـــزيـــن مـــن اإلدراك 
مـرتـبطان بـعالقـة مـتداخـلة صـميمية فـي الـدمـاغ. وهـو أمـر تـدعـمه أيـضا أبـحاث الـتصويـر الـعصبي: 



 fusiform فــاالســتماع لــصوت شــخص نــعرفــه يــولّــد لــديــنا نــشاطــا عــصبيا فــي الــتلفيف املــغزلــي
gyrus، وهو باحة من الدماغ البشري تشارك في عملية التعرف على الوجوه. 

  
وتـلهمنا هـذه االكـتشافـات بتنبؤ يـدعـو إلـى االسـتغراب فـعال. فـإذا كـانـت أشـكال اإلدراك هـذه يـختلط 
بـعضها بـبعض، فـإن تـعلم قـراءة لـغة شـفاه شـخص مـا عـندئـذ، يـجب أن يـفضي، بـصورة مـتزامـنة، 
إلــى تحســني قــدرتــنا عــلى فــهم الــكلمات الــتي يــنطقها هــذا الــشخص. وقــد طــلبنا إلــى مــتطوعــني، 
لــيس لــديــهم خــبرة مســبقة فــي قــراءة لــغة الــشفاه، أن يــقرؤوا شــفاه أحــد األشــخاص ملــدة ســاعــة 
واحـدة وهـو يـتكلم عـلى أشـرطـة فـيديـو صـامـتة. بـعد ذلـك، أسـمعنا هؤالء املـتطوعـني مجـموعـة مـن 
الجـــمل املـــنطوقـــة عـــلى خـــلفية مـــن الـــضوضـــاء الـــعشوائـــية. ومـــن دون عـــلم املـــتطوعـــني، أســـمعنا 
نـصفهم األول جـمال يـنطقها الـشخص الـذي قـامـوا بـقراءة لـغة شـفاهـه قـبل قـليل، وأسـمعنا نـصفهم 
الــثانــي جــمال يــنطقها شــخص آخــر. فــاملــتطوعــون الــذيــن قــامــوا بــقراءة لــغة الــشفاه ثــم اســتمعوا 
للشخص نفسه، كانوا أكثر نجاحا في استخالص الجمل من الضوضاء، وفي فهم تلك الجمل. 

  
إدراك مختلط(*****) 

    
لـقد سـاعـدت أبـحاث اإلدراك الـكالمـي املـتعدد الـحواس عـلى إلـهام الـعلماء دراسـَة مـختلف أشـكال 
الــتآثــر الــحواســي الــتي لــم تُســتقص بــعد. فــمثال، مــعظمنا يــعرف أن الــشم يــشكل أحــد املــكونــات 
الـرئـيسية لـحاسـة الـذوق. ولـكن األبـحاث الـعلمية بـيّنت أن هـناك مـن املـرئـيات واألصـوات أيـضا مـا 
يؤثـــر  فـــي إدراكـــنا لـــلنكهة فـــيغيره. وأحـــد أوضـــح األمـــثلة عـــلى ذلـــك، هـــو مـــا أثـــبته الـــعلماء فـــي 
دراســتهم لشــراب بــرتــقالــي املــذاق وأن طــعمه يــتغير إلــى طــعم الــكرز بــعد تــلويــنه بــالــلون األحــمر، 
والـعكس بـالـعكس. وفـي عـام 2005 أثـبت <.M    زامـپيني>   [مـن جـامـعة تـريـنتو فـي إيـطالـيا] 
وأعـضاء فـريـقه، أن إسـماع مـتطوعـني يـمضغون رقـائق مـن الـبطاطـا جَـــرْسـا مـختلفا لـصوت املـضغ 
يحــدد جــزئــيا كــيفية إدراكــهم الــذوقــي لــطزاجــة وقــرمــشة مــا يــمضغون. والــنظر إلــى بــنيان بــصري 
يتحــرك مــن األعــلى إلــى األســفل بــصورة مــتواصــلة، كــالشــالل مــثال، يــجعل الــناظــر، الــذي يــتلمس 
بـيديـه بـنيانـا مـا، يـقتنع بـأن سـطح هـذا الـبنيان يتحـرك إلـى األعـلى. وهـناك بـيّنة أخـرى تـثبت أن 
مُـــدخـــالت مـــتعددة الـــحواس تـــغير ســـلوكـــنا بـــصورة الواعـــية. فـــقط طـــلب<.T ســـتوفـــريـــگن>  [مـــن 
جـامـعة مـينيسوتـا] وزمـالؤه، إلـى مـتطوعـني الـوقـوف مـنتصبي الـقامـة وتـوجـيه أنـظارهـم مـن هـدف 
قـريـب إلـى هـدف بـعيد، فـالحـظ هؤالء الـباحـثون أن هـذا الـتحول الـطفيف فـي الـتركـيز الـبصري كـان 

كافيا إلحداث تبدالت شاملة في وضعية أجسام املتطوعني. 
  

لـقد أصـبح فـي حـوزتـنا عـدد وفـير مـن مـثل هـذه االكـتشافـات، بـحيث إن الـعديـد مـن الـباحـثني بـاتـوا 
الـيوم يـعتقدون أن مـناطق الـدمـاغ الـحواسـية هـي مـناطق مـتعددة الـحواس بـطبيعتها. ومـا يتسق 
مــــع هــــذا الــــنموذج املــــعدَّل لــــلدمــــاغ هــــو بــــيّنة بــــالســــتية الــــدمــــاغbrain plasticity (5) املــــذهــــلة: 
فـالـبالسـتية قـادرة عـلى تـغيير الـوظـيفة األصـلية ملـنطقة دمـاغـية بـعد تـعرضـها لحـرمـان حـواسـي، 
حـتى وإن كـان هـذا الحـرمـان طـفيفا أو قـصير األجـل. فـأبـحاث الـتصويـر، مـثال، أكـدت فـي الـسنوات 
األربــع املــاضــية، أن تــغطية عــيني شــخص ملــدة ال تــزيــد عــلى ســاعــة ونــصف الــساعــة، تُــعّد قشــرتــه 
الـبصريـة لـالسـتجابـة لـلمس. وإن اسـتخدام القشـرة الـبصريـة يـرفـع فـعال درجـة الـحساسـية لـلمس. 
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الــصدد إلــى أن قــصر الــنظر غــالــبا مــا يــعزز املــهارات الــسمعية ومــهارات 
اإلدراك الـــفضائـــي عـــند املـــصابـــني بـــه، حـــتى وإن كـــان هؤالء يـــرتـــدون الـــنظارات (الـــتي تـــضفي 



ضـــبابـــية عـــلى جـــزء ال بـــأس بـــه مـــن مـــحيط ســـاحـــة الـــرؤيـــة). وبـــصورة عـــامـــة، يـــمكننا الـــقول إن 
التعويض املتعدد الحواس هو أكثر شيوعا بكثير مما كنا نعتقده من قبل. 

  
لـقد بـدأت ثـورة تـعدديـة الـحواس بـمساعـدة أولـئك الـذيـن فـقدوا إحـدى حـواسـهم األسـاسـية. وخـير 
مــثال عــلى ذلــك، هــو أن األبــحاث الــعلمية كــشفت عــن أن غــرســات implants الحــلزون تــكون أقــل 
نـجاحـا عـند األشـخاص الـذيـن تـطلبت أدمـغتهم زمـنا أطـول مـما يـجب فـي إعـداد القشـرة الـسمعية 
املـــهملة الســـتخدامـــها مـــن قـــبل أشـــكال اإلدراك األخـــرى، كـــالـــرؤيـــة والـــلمس. ولهـــذا الســـبب يُـــنصح 
عـمومـا بـإجـراء عـملية غـرس الحـلزون عـند األطـفال املـصابـني بـصمم خِـــلقيّ فـي أقـرب وقـت مـمكن. 
وهــناك أبــحاث مــماثــلة أخــرى تــحث عــلى أن يــقوم األطــفال الــصم، الــذيــن أُخــضعوا لــعملية غــرس 
الحــلزون، بــمشاهــدة أشــرطــة فــيديــو ألشــخاص يتحــدثــون كــي يــتعلموا كــيفية دمــج الــكالم الــذي 

يشاهدونه على شفاه املتكلمني بالكالم الذي يسمعونه. 
  

ومـن بـني الـذيـن اسـتفادوا أيـضا مـن أبـحاث اإلدراك املـتعدد الـحواس، كـان مـهندسـو تـطويـر أجهـزة 
الــتعرف عــلى الــوجــوه والــكالم. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نُـظَم تــعرف الــكالم غــالــبا مــا يــكون أداؤهــا 
ضـعيفا إذا مـا واجهـت مسـتويـات مـعتدلـة مـن الـضجيج فـي خـلفية الـكالم. بـيد أن تـدريـب مـثل هـذه 
الــنظم عــلى تحــليل حــركــات فــم شــخص عــلى مــقاطــع فــيديــو يــزيــد مــن دقــتها بــصورة مــلحوظــة - 
ــب عــادة فــي  ويــمثّل هــذا الــتدريــب اســتراتــيجية فــّعالــة حــتى بــالنســبة إلــى الــكامــيرات الــتي تُــرَكّـَ

الهواتف والحواسيب املحمولة. 
  

و بــشكل أو بــآخــر، قــد يــتراءى لــلمرء أن هــناك تــعارضــا بــني فــكرة اإلدراك املــتعدد الــحواس وبــني 
خــبراتــنا الــيومــية. غــير أن غــريــزتــنا تــقضي بــتنظيم الــحواس عــلى أســاس تــقسيمها إلــى أنــواع 
مـختلفة، إذ يـبدو أن كـل واحـدة مـنها مـتخصصة فـي إدراك جـانـب مـختلف جـدا مـن جـوانـب عـاملـنا. 
فـنحن نسـتخدم عـيونـنا لـرؤيـة اآلخـريـن وآذانـنا لـنسمعهم وأيـديـنا لـتلمس صـالبـة الـتفاحـة، ولـكن 
ألـسنتنا لـتذوقـها. بـيد أن هـذا الـتصنيف سـرعـان مـا يـتالشـى بمجـرد أن تـصل املـعلومـات الـحواسـية 
إلـى أدمـغتنا. فـأدمـغتنا ال تُـصرّف املـعلومـات الـبصريـة مـن أعـيننا إلـى أحـد الـصناديق الـعصبية، 
وال املـعلومـات الـسمعية مـن آذانـنا إلـى صـندوق عـصبي آخـر مـنفصل، كـما لـو كـانـت تـفرز قـطعا مـن 
الــنقود، بــل تســتخلص املــعنى مــن الــعالــم بجــميع الــطرق املــمكنة مــن خــالل مــزج مــختلف أشــكال 

اإلدراك الحواسي بعضها ببعض. 
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